
Posiedzenie nr 71 
Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 

Rady Miejskiej w Łodzi 
19 stycznia 2018 r.   

 
 

1. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta położonej  
w rejonie ulic: Piotrkowskiej, Czerwonej, Wólczańskiej, Radwańskiej, Brzeźnej, Edwarda 
Abramowskiego, Jana Kilińskiego, Tylnej, Henryka Sienkiewicza i ks. Bp. Wincentego 
Tymienieckiego – druk nr 461/2017. 

Opinia pozytywna: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 2 głosy. 

2. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej – druk 
nr 459/2017. 

Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

3. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej  
w rejonie ulic: Zachodniej, Krótkiej, Berka Joselewicza, Franciszkańskiej, Ogrodowej 
i Północnej – druk nr 460/2017. 

Opinia pozytywna: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

4. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta położonej w rejonie  
Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa 
Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej – druk nr 462/2017. 

Opinia pozytywna: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
–0 głosów. 

5. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta położonej w rejonie  
alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Łagiewnickiej, Modrzewiowej, Folwarcznej, 
Jaworowej, Leszczynowej, gen. Józefa Sowińskiego, Pawilońskiej, gen. Józefa Bema 
i Gontyny – druk nr 463/2017. 

Opinia pozytywna: „za” – 11 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

6. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta położonej  
w rejonie ulic: Ogrodowej, Zachodniej, Legionów i Cmentarnej – druk nr 464/2017. 



Opinia pozytywna: „za” – 10 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 1 głos. 

7. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej 
na placu Hallera w Łodzi- druk nr 6/2018. 

Opinia pozytywna: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 1 głos. 

8. Komisja jednomyślnie 9 glosami za przyjęła protokół nr 67/XII/17 z dnia 1 grudnia 2017 r.  

 

 

Osoba odpowiedzialna: Joanna Kaźmierczyk 
      Data sporządzenia: 19.01.2018 r. 

 
 
 
 


